
 !دارد؟ را ها نشانه این شما نابغه کودک

   

 یک کودک باهوش و نابغه شوق فراوانی نسبت به جزئیات نشان می دهد

در قیاا  باا دی ر نوزادان س ا امل ه ها     نوزادان بااهوش  

کودکان  .هیجان ان یزتر  در در برابر موسیقی نشان می دهند

 .به مباحث گوناگونی سالقه نشان می دهند باهوش

بسایار  از ددران و مادران دیشادی  رویا  دیشرفت کودکان  

خوی  را در سر می درورانند ومی بی  تر بچه ها صرفا از نظر 

وامدین خوی  نابغه هستند. با وجود این بلضی بچه ها حقیقتا 

دارا  نبوغ هسااتندآ ایا بچه شاا ا ه  جز این دسااته اساات   

لداد بچه ها دستورامل ه ها  محدود  هستند که نبوغ و است

 .دهند که در ادامه در مورد انها صحبت خواهد شدرا نشان می

 ویژگی نوزادان باهوش

نوزاد  که بهره هوشی باالیی دارد قادر است از ماه دنج  تومد 

را بی  از دی ر  اساااتر خوشاااحامیا ناراحتیا ااااا را  و 

نوزادان از محن و صاااورت دادر و مادرش بدواند. بدین ترتی   

باید مواظ  باشاید که درحضاور این نوزادان از ابراز احساسات   

 .منفی و غ  ینانه خوددار  کنید

مااه ی قاابتیات تقتید از اورافیان     ۹باه وور رای  نوزادان از   

ماه ی  ۸ام ان دارد از نوزادان بااهوش  ی خوی  را دارناد. وم 

این رویاه را دی  ب یرند. به این ترتی  باید بدانید که نوزادان  

با چشاا انشااان رفتارها  شاا ا را اساا ن می نند و رفتارهایی 

ا ن ای  می دهند. در این ساان و سااات اساات که شاابیه شاا 

 .نوزادان سالقه زیاد  به ت اشا  خود در ایینه دارند

نوزادان بااهوش در قیاا  باا دی ر نوزادان س ا امل اه ها      

انها با  .هیجان ان یزتر  در در برابر موسایقی نشاان می دهند  

گوش دادن موزیک ها  ریت یک دسااتا دا و ساار خوی  را  

د و غامبا بدون هیچ دی  زمینه اموزشاای حرکات دهنت ان می

 .موزون از خود نشان می دهند

 

ماه ی اتفاق  ۵۱یاادگیر  زباان در نوزادان باهوش مل والد در   

می افتد. انها در این سن قابتیت یادگیر  دستور زبان و گرامر 

را دارناد و گاهی میتوانند ی ی دو ماه زود تر از دی ر نوزادان با  

 .کاربرد کت ه ها اشنا شوند و از انها استفاده کنند

 ویژگی کودکان باهوش 

 این ه بچه زود به صحبت بیاید تنها :دامنه لغات پیشرفته ▪

ن ی تواند سالمت نبوغ و اساتلداد و  باشدا ومی درصورتی که  

و  از مغاات و ج الت دیشااارفته بهره ب یرد ا احیانا به ه ان  

سامه ساد   ۲باهوشای اسات که ف رش را می کنید. یک بچه   

را به زبان بیاورد « یک سااآ انجاسات » میتواند ج ته ا  مثه

سااآ قهوه ا  ک ی» :ومی یک بچه نابغه این ج ته را می وید 

 «.در حیاط دشتی است و دارد گه ها را بو می کند

بچه ها بسااایار باهوش میتوانند  :فهم مفااهیم پیییا     ▪

مضامین دیچیده را درک کنندا از روابط مدتتف سر در بیاورند 

و انتزاسی ف ر کنند. ان ها مش الت را س یقا درک می کنند و 

 .به راه ار ها می اندیشند

  

 
 بغه مل والد در انجام وظایفی خاص دشت ار و اراده دارندکودکان نا 

یک بچه نابغه شااوق فراوانی نساابت به  :توجه به جزئیات ▪ 

جزئیات نشان می دهد. کودکان بزرگتر ام ان دارد بدواهند در 

مورد جزئیات و نحوه س ت رد یک ابزار اوالساتی داشااته باشند 

ا باز  را دقیقاساابا ومی یک بچه خردسااات نابغه میتواند یک 

سار جا  خود قرار دهد و درصورتی که چیز  در جا  اصتی  

 .خااود قاارار ناا اارفااتااه باااشاااادا مااتااوجااه ماای شااااود   

بچه ها دراستلداد به مباحث  :طیف وسیع عالقه من ی ها ▪

گوناگونی سالقه نشان می دهند. یک ماه ام ان دارد از دایناسور 

 ...سات فضایی وها خوش شاان بیاید و ماه بلد به سراغ مواو 

 .بروند
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« این گوش در و ان گوش دروازه»اص الح  :حفظ اطالعات ▪

در خصاوص بسیار  از بچه ها صدق می ند و کودکانی که جز  

این دساته نیستندا قادر به حف  دامنه گسترده ا  از داده ها  

بوده و میتوانناد بلاد ها ه  ان ها را بداور بیاورند. من ج ته   

سامه  ۶ده در این زمینه میتوان به بچه ن ونه ها  مشااهده ش 

ا  اشااره ن ود که بلد از یک گردش تفریحی در موزه فضایی  

 .توانست یک راکت فضایی را دقیقا به تصویر ب شد

یک کودک نابغه  :ارتباطات ضاافیف در کودک باهوش ▪ 

مل والد برقرار  راب ه با ه  کالسای های  را کار دشوار  می  

مل والد از نشاااساااتن در کال  در   داناد. بچه ها  باهوش 

خوشااشااان ن ی ایدا برا  این که بودن در چنین کالساای با  

در  ها  ساده را بی فایده و خسته کننده میدانند و بی  تر 

به دنبات حرف زدن با اشاداص بزرگتر از خوی  هستند. ش ا  

میتوانید به بچه خود ک ک کنید تا با اشاااداص مدتتف با هر 

 ه برقرار کنند و مهارت ها  اجت اسی را به سنی به اسانی راب

 .ان ها اموزش دهید

 

کودکانی که استلداد  :اساتف اد در زمینه هنر و موزی   ▪

دهند غیرساد  در زمینه هنر و موساایقی از خوی  نشااان می 

اکثر دراساااتلاداد و ناابغاه هساااتناد. کودکاانی که با رسایت      

شان کار درساک تیو  تناسا  دور و نزدیکن نقاشای می کشندا   

سامی است یا فه  باالیی از رشته ها  مدتتف هنر  دارندا در 

 .زمره بچه ها دراستلداد قرار می گیرند

 

برخی از بچه ها بااستلداد میتوانند  :ذهن عالی و ق رتمن  ▪

وقاایلی را از قباه  زماان کودکین خوی  باه یااد بیاورند. به      

سااامه نابغه ام ان دارد حاد ه ا  را که  ۲سنوان مثات یک بچه 

 .ماه ی برا  و  رو  داده به یاد بیاورد ۵۸در 

 

درصورتی که  :قابلیت خوان ن و نوشتن در سنین پائین ▪

بچه شااا ا ب ور غریز  باهوش باشااادا احیانا خیتی زود بدون 

این ه اموزش رساا ی دیده باشاادا قابتیت خواندن و نوشااتن را 

 .دیدا می کند

 

کودکاان نابغه   :بیه نابغه پشااترار و اراد  زیادی دارد ▪ 

مل والد در انجام وظایفی خاص دشااات ار و اراده دارند و تا انرا 

ت ام ن رده اند دست از سر ان بر ن ی دارند. ی ی از متدصصان 

کودکان باهوش ت رکز بساایار باالیی دارندا هن امی :» می وید 

یشود تا انرا با موفقیت به که وظیفه ا  به این بچه ها محوت م

دایان نرسانده اند دست از ان ن ی کشندا تتویزیونا باز  ها  

ویدیویی و شااب ه ها  اجت اسی ه  ن ی تواند ت رکز ان ها را 

 « .به ه  بزند

بچاه ها را با بی دقتی و بی   :ما ت تمرکز باا  و طو نی  ▪

النی وتوجهی می شاناسند ومی گروه نابغه میتوانند به مق   و 

 .ت رکز خوی  را حف  کنند
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